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FAQ  Energieprestatieadviseurs 

Bewijs van vakbekwaamheid 

 

V: Ik heb mijn laatste module behaald, maar ik heb nog geen bewijs van vakbekwaamheid 

ontvangen. Wanneer ontvang ik dat? 

A: Je ontvangt jouw vakbekwaamheid maximaal een week na het halen van je laatste module (je 

moet alle benodigde modules hebben behaald). Per behaalde module ontvang je bericht van het 

exameninstituut. Heb je de laatste module meer dan een week geleden behaald en heb je jouw 

bewijs van vakbekwaamheid nog steeds niet binnen, meld dit dan bij het exameninstituut. Zij kijken 

of alle gegevens goed zijn aangeleverd, zodat de registratie kan plaatsvinden.  

V: Ik sta als vakbekwame persoon niet in Centraal Register Techniek (CRT) 

A: Er kunnen een aantal werkdagen zitten tussen het moment waarop jij je bewijs van 

vakbekwaamheid ontvangt en de registratie op CRT. Je kunt jezelf opzoeken via:  

https://platform.centraalregistertechniek.nl/zoekenopkwalificaties/ 

Sta je meer dan een week nadat je jouw bewijs van vakbekwaamheid ontving nog niet in CRT, neem 

dan contact op met CRT via 026 – 203 06 25 of mail helpdesk@centraalregistertechniek.nl. 

V: Mijn bedrijf staat niet in Centraal Register Techniek (CRT)?  

A: Neem contact op met InstallQ via 085 - 041 05 90. 

V: Ik heb een aantal modules Utiliteit gehaald en één module Woning gehaald. Krijg ik nog een 

vakbekwaamheid, omdat ik modules heb gemixt? 

A: Ja, in lijn met de BRL 9500 zijn behaalde modules die ‘complexer’ zijn dan de voorgeschreven 

modules om de vakbekwaamheid te behalen ook toereikend. Dit betekent dat een behaalde U-

module ook toereikend is voor een benodigde W-module (van hetzelfde onderdeel, bijvoorbeeld U3 

in plaats van W3). Je ontvangt dan een vakbekwaamheid voor Woningbouw (als je alle benodigde 

modules hebt behaald). 

V: Mijn naam en/of geboortedatum staat verkeerd op het bewijs van vakbekwaamheid.  

A: Geef dit aan bij het exameninstituut waar je jouw laatste module hebt behaald. Het 

exameninstituut controleert dan je gegevens en stuurt de juiste informatie naar ons. Wij passen dit 

aan in ons systeem en je ontvangt een nieuw bewijs van vakbekwaamheid. 

V: Heb ik alle modules behaald om mijn vakbekwaamheid te verkrijgen?  

A: Neem contact op met het exameninstituut waar je jouw laatste examen hebt gedaan. Zij kunnen 

controleren of je alle modules hebt behaald.  

V: Ik heb een examennummer nodig om af te melden op EP-online.nl. Hoe kom ik hieraan?  

A: Sinds april is de benaming ‘examennummer’ op het Bewijs van Vakbekwaamheid van geslaagde 

EP-adviseurs vervangen door ‘certificaatnummer’. Dit nummer bestaat uit een reeks van 3 x 4 cijfers 

(bijvoorbeeld 1111.2222.3333) en staat vermeld op je bewijs van vakbekwaamheid. Dit nummer kan 

gebruik worden in EP-online.nl.  
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